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Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 
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I v roce 2011 pokračovala realizace projektu Rozvoj interaktivních způsobů výuky ve 
škole CZ.1.07/1.1.12/02.0013, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem 
a státním rozpočtem České republiky. Celkový rozpočet projektu činí 2 562 000 
korun. Realizace projektu začala v květnu 2010 a skončí v červnu 2012.  
Do projektu se zapojilo celkem 5 pedagogů základní školy a je realizován v hodinách 
matematiky, cvičení z matematiky, dějepisu, přírodopisu, přírodovědného semináře, 
chemie, vlastivědy, přírodovědy a výtvarné výchovy. K osobám podpořeným v rámci 
projektu patří jak pedagogové, tak i žáci školy. 
V průběhu celého roku 2011 se pedagogové zúčastňovali školení pro práci 
s počítačem, jednalo se zejména o školení, při kterých se učili pracovat s různým 
softwarem využitelným při tvorbě interaktivních materiálů, především Smartnotebook 
nebo MS Power Point. Vzhledem k tomu, že projekt je již ve druhé polovině, byla 
některá školení zaměřena i na konkrétní možnosti a tipy pro využití ICT techniky ve 
výuce.  
Pedagogové zapojení do projektu se účastní zhruba jednou týdně společných porad, 
které probíhají v podobě jakýchsi seminářů nebo besed, kde jsou konzultovány 
možnosti realizace projektu, možnosti tvorby, učitelé si vyměňují svoje zkušenosti 
práce se softwarem a poskytují si tak vzájemnou podporu a navzájem si dávají 
nápady na další zpracování využívání IA materiálů. Diskutovány jsou také možnosti, 
jak se dá doplnit interaktivní materiál pracovními listy nebo prezentacemi pro 
hlasovací zařízení. Metodickou pomoc při tvorbě materiálů poskytují metodici 
ověření. Kromě toho probíhají také průběžně schůzky jednotlivých pedagogů 
s metodiky ověření, při kterých se opět konzultují možnosti tvorby a podoba 
jednotlivých prezentací. Průběžně také probíhá kontrola již hotových prezentací, 
jejich formátování a ukládání.  
Pro výuku tvoří pedagogové zapojení do projektu interaktivní materiály, které 
využívají při výuce, jedná se hlavně o interaktivní prezentace, prezentace pro 
hlasovací zařízení, pracovní listy a další materiály. Tyto materiály pak ověřují ve 
výuce, poté  je upraví a finalizují do konečné podoby, ze které budou vytvořeny 
konečné výstupy projektu. Mezi podpořené osoby  patří díky těmto prezentacím i žáci 
školy, jejich účast na hodinách je dokladována prezenčními listinami a v třídní knize 
je u hodiny, v níž byl realizován projekt, zkratka OPVK.  
V průběhu roku 2011 byla také doplněna kolekce interaktivních učebnic, které byly 
plánovány z rozpočtu projektu. Hlavním dodavatelem těchto učebnic bylo plzeňské 
nakladatelství Fraus, které zvítězilo ve výběrovém řízení. Kolekce byla doplněna o 
tituly nakladatelství Nová škola Brno pro vlastivědu 4 a 5, které nejsou v nabídce 
nakladatelství Fraus. Tímto krokem byla vyčerpána tato kapitola rozpočtu. 
Realizace projektu úspěšně pokračuje, výuka je obohacována o práci s interaktivními 
materiály. Materiály nejsou vytvářeny jen jako hlavní náplň hodiny, ale slouží i 
k opakování učiva nebo ke zpestření výuky.  
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